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 الرحيم بسم هللا الرمحن 
 املقدمة

  ، وسيئات أعمالنا  ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا  ،حنمده ونستعينه ونستغفره  ، إن احلمد هلل
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال    ،ومن يضلل فال هادي له  ،من يهده هللا فال مضل له

 . عبده ورسوله اوأشهد أن حممد   ،شريك له
سورة آل عمران ]  {اَّللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ ِإال َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ   أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا  يَ }

 [ 102اآلية 
َوَبثَّ   يَ } َزْوَجَها  َها  ِمنـْ َوَخَلَق  َواِحَدٍة  نـَْفٍس  ِمْن  َخَلَقُكْم  الَِّذي  َربَُّكْم  اتَـُّقوا  النَّاُس  أَيُـَّها 

ُهَما رَِجاال     { َكِثري ا َوِنَساء  َواتَـُّقوا اَّللََّ الَِّذي َتَساَءلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيب ا  ِمنـْ
 [1سورة النساء اآلية ]
قـَْوال    يَ } َوُقوُلوا  اَّللََّ  اتَـُّقوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  ا  أَيُـَّها  َويـَْغفِ   ،َسِديد  أَْعَماَلُكْم  َلُكْم  َلُكْم ُيْصِلْح  ْر 

ا َ َوَرُسولَُه فـََقْد فَاَز فـَْوز ا َعِظيم   [71-70سورة األحزاب اآليتان  ]  { ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطْع اَّللَّ
فهذه دراسة عن أحد األئمة األعالم واجملتهدين الكرام الشيخ العالمة مرعي بن   ،وبعد

املقدسي الكرمي  وهو    ،يوسف  أال  الكثرية  من كتبه  واحد  ا)وعن  لنيل دليل  لطالب 
الفقه احلنبلي  (املطالب ذكرت فيها امسه ونسبه ووالدته   ، وهو منت خمتصر مشهور يف 

وحاولت استقصاء مؤلفاته اليت أربت    ، وذكرت مشاخيه وتالميذه  ،ونشأته وطلبه للعلم
مث حتدثت بشيء من   ،وذكرت ثناء العلماء عليه وبعض أشعاره  ،اعلى الثمانني مؤلف  

من حيث بيان منـزلة املؤلف ومكانته    (دليل الطالب لنيل املطالب)التفصيل عن كتابه  
منتهى  )حيث إنه اختصره من    (دليل الطالب)وبينت أصل كتابه    ،يف املذهب احلنبلي

وزيدات  والتنقيح  املقنع  مجع  يف  املصري   ( اإلرادات  الفتوحي  أمحد  بن  للعالمة حممد 
فهو    ( منتهى اإلرادات )واقتضى ذلك أن أحتدث عن أصل كتاب    .الشهري اببن النجار

وهو للشيخ ابن قدامة املقدسي (  املقنع )كما يظهر من عنوانه أنه مجع بني كتابني ومها  



مث بينت أمهية    .للشيخ عالء الدين املرداوي وذكرت أمهية الكتابني وميزهتما (  التنقيح)و
 . وميزاته( دليل الطالب)

من شرح  (  دليل الطالب)وأعقبت ذلك بذكر األعمال العلمية الكثرية اليت تتابعت على  
 . أو حاشية أو نظم أو ختريج ألحاديثه 

فإننا نقف أمام علم شامخ وفقيه ابرع من فقهاء املذهب احلنبلي الذين أجنبتهم    اوختام  
دراسة تكون خطوة على طريق إعداد دراسات وأحباث عن ولعل هذه ال ،دير فلسطني

وبيان مكانتهم ودورهم يف نشر العلم الشرعي يف هذه الدير    ،هؤالء العلماء األجالء
فلعل طلبة العلم والباحثني يشمرون عن ساعد اجلد واالجتهاد فيقومون   ،والبلدان اجملاورة

عمار    ابلشكر والتقدير لفضيلة الشيخ أتقدم    اوأخري    ،ابلبحوث والدراسات يف هذا اجملال
البحث وعلى جهوده بدوي صاحب فكرة هذا  العلمية عن   توفيق  الندوة  لعقد هذه 

وجزاكم   ،وأرجو أن تستمر هذه النشاطات العلمية النافعة واملفيدة  ،الشيخ مرعي الكرمي
 . وابرك يف جهودكم اخلرية ،اهللا خري  

 . حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلى هللا وسلم وابرك على سيدان 
 هـ 1420فجر يوم األحد األول من ذي القعدة سنة 

 . م2000وفق السابع من شباط سنة 
 كتبه الدكتور 

 عفانة حسام الدين بن موسى 
 األستاذ املشارك يف الفقه واألصول

 جامعة القدس ،كلية الدعوة وأصول الدين
 
 



 املبحث األول 
 دراسة حياة املؤلف

 :وفيها مطالب
 :امسه ونسبه : املطلب األول

ي مِ رْ هو مرعي بن يوسف بن أيب بكر بن أمحد بن أيب بكر بن يوسف بن أمحد الكَ 
 . (1)دسي األزهري املصري احلنبليقْ مَ ـال

حيث ولد ونشأ   [املدينة املعروفة يف فلسطني   طولكرم]  مرْ مي فنسبة إىل طور كَ رْ أما الكَ 
 . فيها

 . وتتلمذ على بعض علمائها ، املقدس حيث درس فيهاواملقدسي نسبة إىل بيت 
واألزهري نسبة إىل األزهر الشريف منارة العلم والعلماء حيث درس فيه ودرَّس ونبغ وفاق  

 .أقرانه
 . واملصري نسبة إىل مصر حيث سكنها وتويف فيها

إليه  واحلنبلي نسبة إىل مذهب إمام السنة أمحد بن حنبل رمحه هللا تعاىل الذي انتسب  
 :وفيه يقول الشيخ مرعي ،الشيخ مرعي

إنين   األئمة  الناس  قّلد   لئن 
 

راغب   حنبل  ابن  احلرب  مذهب   لفي 
 

قوله  وأعشـق  فتواه   أقلد 
 

مذاهب  يعشـقون  فيما   ( 2) وللناس 
  

 

األثر  1)  خالصة  مرعي:  الشيخ  ترمجة  مصادر  ص    4/358(  احلنابلة  طبقات  املؤلفني  98خمتصر  معجم   ،
، املدخل البن بدران ص  4/193، املوسوعة الفلسطينية  2/331، هدية العارفني  203/ 7، األعالم  3/842

 ، السحب الوابلة ص. 226
 . 101، خمتصر طبقات احلنابلة ص 4/361( خالصة األثر 2) 



 : والدته ونشأته وطلبه للعلم :املطلب الثاين
ونشأ فيها وتلقى   ،ولكن سنة والدته غري معروفة  ،ولد الشيخ مرعي يف طولكرم كما سبق

علومه األوىل فيها وملا اشتد عوده رحل إىل بيت املقدس ليأخذ عن علمائه فأقام مدة  
 . من الزمن مل يذكر املرتمجون له مدهتا

اجلامعة الكربى للعلوم الشرعية يف   ،مث رحل الشيخ مرعي إىل مصر حيث اجلامع األزهر
ويف األزهر   -  رمحه هللا تعاىل  -وسكن مصر وبقي فيها حىت وفاته    .ذلك العصر واألوان

 وأخذ عن عدد من العلماء واملشايخ مث تصدر لإلقراء  ،استكمل الشيخ مرعي دراسته
 . (1)وتوىل املشيخة جبامع السلطان حسن يف القاهرة ،والتدريس والتأليف 

 : مشاخيه :املطلب الثالث
ري من العلماء واملشايخ يف بلده طولكرم والقدس تلقى الشيخ مرعي العلم عن عدد كب

 :الشريف والقاهرة ومن هؤالء
فقيه احلنابلة وشيخهم   ،الشيخ اإلمام العامل العالمة حممد بن أمحد املرداوي القاهري  .1

أخذ العلم عن التقي حممد   ،من حبور اإلتقان  احبر    ،من جبال العلم  كان جبال    ،يف عصره
الفرضي  ،الفتوحي الشنشوري  منهم    ،والشيخ عبد هللا  األفاضل  وأخذ عنه مجاعة من 

  1026تويف مبصر سنة    ،وعثمان الفتوحي وغريهم  ،والشيخ منصور البهويت  ،الشيخ مرعي
 . (2)هـ
هللا    .2 عبد  بن  حممد  بن  حجازي  بن  حممد  الواعظ  احملدث  املفسر  العالمة  اإلمام 
 957ولد يف ذي القعدة سنة    ،ألكراوي الشافعي القلقشندي املعروف مبحمد حجازيا

القرآن وحفظ متوان   العلوم  هـ ونشأ مبصر وحفظ  النحو والفقه وغريها من  خاَتة    ،يف 
 :العلماء كان من األكابر الراسخني يف العلم أخذ العلم عن كثري من املشائخ حىت قيل
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( فتح املوىل النصري بشرح اجلامع الصغري)  : من تصانيفه  ،ئة شيخاإن شيوخه بلغوا ثالمث
القول ( )احتاف السائل مبا لفاطمة من الفضائل( )يف املنام  االستعالم عن رؤية النيب  )

املقتول دين  الساعة)(  املقبول يف كفارة  الصراط يف أشراط  املشروح يف ( )سواء  القول 
 . (1)هـ 1035تويف ابلقاهرة يف ربيع األول سنة  ،وغريها (النفس والروح

الشيخ اإلمام البارع الفرضي حيىي بن موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى  .3
وأخذ احلديث عن  ،ولد ونشأ بدمشق ،احلجاوي املقدسي الدمشقي الصاحلي القاهري

كالتقي   ، امث رحل إىل القاهرة وأخذ عن علمائه  ،والده شرف الدين موسى احلجاوي
وأخذ عنه مجاعة منهم الشيخ مرعي وحممد بن النقيب والقاضي حممود  ،الفتوحي وغريه

للعلم حىت    ا ودرس ابجلامع األزهر وأفاد واستفاد ومل يزل ركن    ،الدمشقي ومنصور البهويت
 . (2)تويف ابلقاهرة

ا  .4 احلنفي  املصري  األنصاري  الغنيمي  بن علي  بن حممد  أمحد  احملقق  خلزرجي  العامل 
الدين ابلقاهرة  ،فقيه مصر  ، شهاب  ابن طولون  جبامع  التفسري  احملققني    ،درس  خاَتة 

مث درس املذهب   ،ومن أجل الشيوخ يف علم املنقول واملعقول وكان شافعي املذهب،
إليه وحتول  مرعي   ،احلنفي  الشيخ  منهم  العلم  طلبة  من  عدد كبري  به  انتفع  من   ،وقد 

إرشاد الطالب إىل ( )هبجة الناظرين يف حماسن أم الرباهني( )ابتهاج الصدور)  :مؤلفاته
 . (3)هـ 1044تويف يف رجب سنة  (حاشية يف التفسري) وله ( لفظ لباب األعراب 

 : تالميذه :املطلب الرابع
كان اإلمام مرعي الكرمي من العلماء العاملني فدرس وأفىت وصنف يف شىت أنواع العلوم  

وعامل هذا دأبه ال بد أن يتخرج على يديه تالميذ فضالء ينشرون عنه هذا   ،واملعارف
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ومل تذكر لنا إال   ،ولكن املتتبع ملصادر ترمجته جيد أهنا أغفلت هذا اجلانب  ،العلم النافع
 : وهم على النحو التايل ،القليل منهم

أحد أئمة  كان    ،الشيخ اإلمام حممد بن موسى بن حممد اجلمَّازي احلسيين املالكي  .1
العلم عن الشيخ مرعي  ،اشاعر    ،اأديب    ،افقيه    ،العلم والفضل وغريه من مشايخ    ،أخذ 

أرجوزة مساها   (التحفة الوفية لشرح املقدمة األندلسية يف العروض)  :من مؤلفاته  ،عصره
 . هـ 1065تويف مبصر سنة  ،وله نظم وشعر (احلجة يف الكالم)
بن عمر بن حممد  لباقي بن عبد القادر بن إبراهيم  العامل العالمة عبد الباقي بن عبد ا  .2

  1005ولد يف بعلبك سنة    (فقيه ِفصَّه)املعروف اببن    ،البعلي احلنبلي األزهري الدمشقي
الشهاب أمحد    ،هـ وتعلم يف األزهر  1029ورحل إىل مصر سنة    .هـ العلم عن  أخذ 

بن  ،املفلحي مرعي  الكرمي  والشيخ  وغريهم  ،يوسف  البهويت  مؤلفاته  ،ومنصور    : من 
شرح اجلامع ( )فيض الرزاق يف هتذيب األخالق )  (العني واألثر يف عقائد أهل األثر)

مات بدمشق يف ذي احلجة (  ريض أهل اجلنة يف آاثر أهل السنة)  (الصحيح للبخاري
 .هـ 1017سنة 

كر بن أمحد بن أيب بكر بن يوسف  الشيخ الفاضل أمحد بن حيىي بن يوسف بن أيب ب  .3
هـ   1000ولد بطور كرم سنة    ،شهاب الدين   ، أبو العباس  ، بن أمحد الكرمي املقدسي

والعالمة   ،وأخذ الفقه عن عمه الشيخ مرعي احلنبلي  ،وقرأ هبا القرآن مث رحل إىل القاهرة
  ا قانع    ، ينيةكان من املشتغلني ابلعلوم الد  ، وأخذ النحو عن حممد احلموي  ،منصور البهويت

صفر سنة    14تويف ابلقاهرة ليلة اجلمعة    ، حسن السرية  ،قليل الكالم  ، ابليسري من الرزق
 . (1) رمحهما هللا  ،هـ ودفن قرب عمه مرعي 1091

 : عقيدته ومذهبه الفقهي :املطلب اخلامس

 

 . 14  –  13( مقدمة اللفظ املوطا ص 1) 



كان الشيخ مرعي على عقيدة أهل السنة واجلماعة كما يعتقدها السلف الصاحل رضوان  
  : هللا عليهم كما يدل على ذلك كالمه يف كتابه أقاويل الصفات حيث قال يف مقدمته

للمرء يف دينه اقتفاء طريقة السلف الذين أُِمَر أن يقتدي هبم من جاء    ومن السالمة  …]
ودع ما قيل من أن مذهب اخللف أعلم فإنه   ،فمذهب السلف أسلم  .بعدهم من اخللف

قد شاهدوا الرسول والتنـزيل وهم   أولئك فإن    ،ابطيلوحتسني األ  ،ف األقاويلمن زخر 
 . (1)[…أدرى مبا نزل به األمني جربيل

 .وقد سبق شعره يف ذكر انتسابه ملذهب أمحد بن حنبل  ،وأما مذهبه الفقهي فهو حنبلي
 :العلوم اليت برع فيها ومؤلفاته :املطلب السادس

وتفحص عناوين مؤلفاته   ،املطبوعةإن إلقاء نظرة فاحصة على مؤلفات الشيخ مرعي  
اليت ما زالت خمطوطة يؤكد لنا أن الشيخ مرعي برع يف خمتلف العلوم الشرعية يف الفقه 

وغريها والعقائد  واحلديث  والبالغة    ،والتفسري  والصرف  العربية كالنحو  علوم  يف  وكذا 
 . وعلوم السرية والتاريخ والسلوك وغريها ،واألدب والشعر
 . (2) ما بني كتاب كبري ورسالة صغرية  اي كثرية بلغت حوايل الثمانني أتليف  أما مؤلفاته فه

 

 . 46 –  45قات يف أتويل األمساء والصفات ص ( أقاويل الث1) 
، والشطي يف )خمتصر  360-358/ 4( استقصى مؤلفات الشيخ مرعي كل من احمليب يف )خالصة األثر(  2) 

، ويف )إيضاح املكنون( أيضا ،  332-331/ 2، والبغدادي يف )هدية العارفني(  100  –   98طبقات احلنابلة( ص  
. واستقصى مؤلفاته أيضا  احملققون لبعض كتب الشيخ مرعي  466  -464وابن محيد يف )السحب الوابلة( ص

 أذكر ثالثة منهم وهم: 
 . 28- 21د. جنم عبد الرمحن خلف يف مقـدمـة تـحـقيق )الكواكب الدرية يف مناقب اجملتهد ابن تيمية( ص  -
 . 24-16د. عبد العزبز األمحدي يف مقدمة حتقيق كتاب )اللفظ املوطا يف بيان الصالة الوسطى( ص -
والشيخ شعيب األرانؤوط يف مقدمة حتقيق كتاب )أقاويل الثقات يف أتويل األمساء والصفات واآليت احملكمات    -

 . 41-32واملتشاهبات( ص 
وذكر له يف )األعالم( و)معجم املؤلفني( و)املدخل املفصل( جمموعة من املؤلفات هذا فيما اطلعت عليه من  

 املصادر. 



احمليب منهمك  ]  :قال  اهنماك    اوكان  العلوم  والتدريس   ا كلي    اعلى  ابإلفتاء  زمانه  فقطع 
والتحقيق والتصنيف فسارت بتآليفه الركبان ومع كثرة أضداده وأعدائه ما أمكن أن يطعن 

 . (1) [إليها اإلزراءوال أن ينظر بعني  ، فيها أحد
 :مؤلفاته املطبوعة :أواًل 

الدكتور حسني حققه    (.{إن أول بيت وضع للناس}  إحكام األساس يف قوله تعاىل:).1
 .الدراويش

حققه الشيخ مشهور حسن   (.إرشاد ذوي العرفان ملا للعمر من الزيدة والنقصان).2
 . سلمان

حققه   (. أقاويل الثقات يف أتويل األمساء والصفات واآليت احملكمات واملتشاهبات ).3
 . الشيخ شعيب األرانؤوط

 (.بديع اإلنشاء والصفات يف املكاتبات واملراسالت ).4
حمقق رسالة دكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة    (.هبجة الناظرين يف آيت املستدلني).5

 . املنورة
حققه الشيخ مشهور    .(حتقيق الربهان يف شأن الدخان الذي يشربه الناس اآلن)  .6

 . حسن سلمان
 . حققه الشيخ مشهور حسن سلمان .(حتقيق اخلالف يف أصحاب األعراف) .7
 . حققه الدكتور سليمان اخلزي .( ان يف إثبات حقيقة امليزانحتقيق الربه) .8
رمضان)  .9 من  الشك  يوم  صوم  يف  الرجحان  الكرمي   (. حتقيق  عبد  الدكتور  حققه 

 .العمري
 . حققه أسعد الطيب املغريب  (.دفع الشبهة والغرر عمن حيتج على املعاصي ابلقدر)  .10
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 . حققه عبد هللا البارودي  .فقه حنبلي( دليل الطالب لنيل املطالب) .11
حققه الدكتور جنم عبد الرمحن   (. الشهادة الزكية يف ثناء األئمة على ابن تيمية)  .12

 .خلف
 . فقه حنبلي( غاية املنتهى يف اجلمع بني اإلقناع واملنتهى) .13
 . حققه الدكتور حممد الصباغ  (. الفوائد املوضوعة يف األحاديث املوضوعة) .14
 حققه سامي عطا حسن  (.املرجان يف بيان الناسخ واملنسوخ من القرآنقالئد ) .15
حققه الدكتور جنم عبد الرمحن   (.الكواكب الدرية يف مناقب اجملتهد ابن تيمية)  .16

 .خلف
 .حققه الدكتور عبد العزيز األمحدي   (.اللفظ املوطا يف بيان الصالة الوسطى) .17
حققه الدكتور    (.وشرف العلم على شرف النسبمسبوك الذهب يف فضل العرب  )  .18

 .جنم عبد الرمحن خلف
 : مؤلفاته املخطوطة ا:اثنيً 
تعاىل:)  .1 قوله  يف  األلباب  ذوي  أم }  احتاف  وعنده  ويثبت  يشاء  ما  هللا  ميحو 

 (. {الكتاب 
 . (إخالص الوداد يف صدق امليعاد) .2
 .(األدلة الوفية بتصويب قول الفقهاء والصوفية) .3
 .(إرشاد ذوي األفهام لنـزول عيسى عليه اإلسالم) .4
 . (إرشاد من كان قصده ال إله إال هللا وحده ) .5
 .(أرواح األشباح يف الكالم على األرواح).6
 . (أزهار الفالة يف آية قصر الصالة) .7
 .(األسئلة يف مسائل مشكلة) .8
 . (إيقاف العارفني على حكم أوقاف السالطني) .9



 . (تفسري القرآن الربهان يف) .10
 . (بشرى ذوي اإلحسان ملن يقضي حوائج اإلخوان) .11
 . (بشرى من استبصر وأمر ابملعروف وهنى عن املنكر) .12
 .({اطلبوا اخلري عند حسان الوجوه}  حتسني الطرق والوجوه يف قوله عليه السالم:)  .13
 . (حتقيق الظنون يف أخبار الطاعون) .14
األفضل يف حق النيب عليه الصالة والسالم الوالية أو النبوة أو  حتقيق املقالة هل  )  .15

 (. الرسالة
 (. تسكني األشواق أبخبار العشاق) .16
 . ولدي نسخة خمطوطة منه (.تشويق األانم إىل حّج بيت هللا احلرام) .17
 (.تلخيص أوصاف املصطفى وذكر من بعده من اخللفا) .18
 (.تبادر من األحاديث الواردة يف الصفات تنبيه املاهر على غري ما هو امل) .19
 (. تنوير بصائر املقلدين يف مناقب األئمة اجملتهدين) .20
 (.هتذيب الكالم يف حكم أرض مصر والشام) .21
 (. توضيح الربهان يف الفرق بني اإلسالم واإلميان) .22
 .(توقيف الفريقني على خلود أهل الدارين) .23
 . ( األولياء ومناجاة األصفياءجامع الدعاء وورد ) .24
 . (احلجج البينة يف إبطال اليمني مع البينة ).25
 . (احلكم امللكية والكلم األزهرية) .26
 .(دليل احلكام يف الوصول إىل دار السالم) .27
 . (دليل الطالبني لكالم النحويني) .28
 . (رسالة يف السماع) .29
 .(الصوفيني من ألفاظ مومهة للتكفريرسالة فيما وقع يف كالم ) .30



 . (رفع التلبيس عمن توقف فيما كفر به إبليس) .31
 . (روض العارفني وتسليك املريدين) .32
 .(الروض النضر يف الكالم على اخلضر) .33
 . (ريض األزهار يف حكم السماع واألواتر والغناء واألشعار) .34
 .(يرالسراج املنري يف استعمال الذهب واحلر ) .35
 . (سلوان املصاب بفرقة األحباب ) .36
 .(سلوك الطريقة يف اجلمع بني كالم أهل الشريعة واحلقيقة) .37
 . (شفاء الصدور يف زيرة املشاهد والقبور) .38
 . (غذاء األرواح يف احملادثة واملزاح) .39
 . ( فتح املنان يف تفسري آية االمتنان) .40
 . (املهدي املنتظرفرائد الفكر يف اإلمام ) .41
 .(فم الوكاء يف كالم سفيان من ألفاظ املهمالت يف التكفري) .42
 . (قرة عني الودود مبعرفة املقصور واملمدود) .44
 . (قالئد العقيان يف فضائل آل عثمان) .45
 . ({إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان} قالئد العقيان يف قوله تعاىل:) .46
 . (بديعالقول البديع يف علم ال) .47
 . (القول املعروف يف فضائل املعروف) .48
 .({وبشر الذين آمنوا وعملوا الصاحلات } الكلمات البينات يف قوله تعاىل:) .49
 . (لطائف املعارف) .50
 .(ما يفعله األطباء والداعون لدفع شر الطاعون). 51
 . (حمرك سواكن الغرام إىل حج بيت هللا احلرام) .52
 .(علم الصرفاملختصر يف ) .53



 . (مرآة الفكر يف املهدي املنتظر) .54
 .(املسائل اللطيفة يف فسخ احلج والعمرة الشريفة) .55
 (. املسرة والبشارة يف فضل السلطنة والوزارة) .56
 (.مقدمة اخلائض يف علم الفرائض) .57
 (.منية احملبني وبغية العاشقني) .58
 (. نزهة املتفكر) .59
 (. الناظرين يف اتريخ من ويل مصر من اخللفاء والسالطنينزهة ) .60
 (. نزهة الناظرين يف فضائل الغزاة واجملاهدين) .61
 (. نزهة نفوس األخيار ومطلع مشارق األنوار) .62
 (. النادرة الغريبة والواقعة العجيبة) .63
 (. وله ديوان شعر) .64

 :ثناء العلماء عليه :املطلب السابع 
ومنـزلته    ،وصفاته الكرمية   ، ل ثناء العلماء ومدحهم له خلصاله الطيبةكان الشيخ مرعي حم

 :فقد أثىن عليه كل من ترجم له فمن ذلك ما يلي ، العلمية الكبرية
  افقيه    حمداث    اكان إمام    ،أحد أكابر علماء احلنابلة مبصر  …]  :قال حممد أمني احمليب  .1

 . (1)   […ذا اطالع واسع على نقول الفقه ودقائق احلديث ومعرفة اتمة ابلعلوم املتداولة
 شيخ اإلسالم أوحد العلماء األعالم فريد عصره  …]  :وقال حممد مجيل الشطي  .2

وزمانه ووحيد دهره وأوانه صاحب التآليف العديدة والتحريرات املفيدة العالمة ابلتحقيق 
البالد املقدسةابلتدقيق شرفوالفهامة   العامل علم    ا… كان فرد  ت به   وفضال    امن أفراد 

 . (2) [… اخل كالمه اواطالع  
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 ،أوحد العلماء احملققني األعالم  ،شيخ مشايخ اإلسالم ]  :وقال الشيخ حممد الغزي  .3
التآليف العديدة  ، ووحيد دهره وزمانه  ، واحد عصره وأوانه الفريدة  ، صاحب    ، والفوائد 
وقد أطال   …فهو العالمة ابلتحقيق والفهامة عند التدقيق والتنميق  ،والتحريرات املفيدة

 : هلذا اهلمام اقلت مادح   :قال يف الثناء عليه ومدحه إىل أن
ي املعارف  يف كل  السبق   ه ل   حوى 

 
العوارف   كل  حاز  مهام   إمام 

فضـيلة   بكل  ممنـوح ا  صار   وقد 
 

وارف  ابلعوارف  ظليل   ( 1)بظل 
  

العامل العالمة البحر الفهامة املدقق احملقق املفسر احملدث الفقيه ]  :وقال ابن محيد  .4
 . (2) [األصويل النحوي أحد أكابر علماء احلنابلة مبصر

 . (3)[كانت له اليد الطوىل يف معرفة الفقه وغريه]  :وقال عثمان النجدي  .5
 . (4)[مبصرأحد أكابر علماء هذا املذهب  ] : وقال ابن بدران .6
أحد أكابر علماء احلنابلة    …حمدث فقيه مؤرخ أديب    …]  : وقال عمر رضا كحالة  .7
…] (5) . 
 . (6)[مؤرخ أديب من كبار الفقهاء] :وقال خري الدين الزركلي .8
بكر أبو زيد أبنه    .ووصفه د  .( 7)[…العالمة الفقيه    …]  : بكر أبو زيد  .وقال د  .9

 

 . 25( عن مقدمة اللفظ املوطا ص 1) 
 . 463( السحب الوابلة ص 2) 
 . 26، نقال  عن مقدمة اللفظ املوطا ص 1/31( عنوان اجملد يف اتريخ جند 3) 
 . 226( املدخل ص 4) 
 . 842/ 3( معجم املؤلفني 5) 
 . 7/203( األعالم 6) 
 . 2/785املدخل املفصل ( 7) 



 . (1)املتأخرينمن جمتهدي املذهب 
 :شعره :املطلب الثامن

له أشعار ومنشآت جال  ]  :قال احمليب  ،وله ديوان شعر  اجميد    اكان الشيخ مرعي شاعر  
 . (2) وأطلع من حتت غصون األقالم كالريض ورقها ،وجّلى طرفها وطرقها  ،أفقها

 :ومن شعره
ومـحن  بـالء  النـاس   إمنا 

 
وفـنت   وغـموم   وهـموم 

قـربـهم    وضنـاء   وعنـاء 
 

مؤَتن   فيـهم  ليـس   وهالك 
خيدعوا    كي  ظاهرهم   حسنوا 

 
حسن   شيء  ابطنهم  يف   ليس 

راحة  يف  خالطهم  من    ليـس 
 

وزن  واملال  الدين  منه   ضاع 
واتركها    عشرهتم   فاحـذرن 

 
الزمن  هذا  سيـما   (3)واجتنبهم 

 :اومن شعره أيض   
سحرا  مهجيت  من  ي  الطـرف  ساحـر   ي 

 
سحر ا  أسهرتين  وكم  تنام  ذا   كم 

ملا   منـك  ألـقـاه  ما  تعـلم  كـنت   لو 
 

سرى  إليك  قلب ا  منييت  ي   أتعبت 
صبابته   شاعت  لـقـد  الـمحب   هذا 

 
شرى   ابلوصال  يوم ا  والنفس   ابلروح 

ومـا   جـاد  ابلـدمـع  نـاظـري   ي 
 

نظر ا   مقليت  يف  مقليت  ي   أبقيت 
ملطخة   جـاءت  قـصيت  مـالكـي   ي 

 
نظر ا  كدرهتا  شافعي  ي   ابلدمع 

عجل   على  تسعى  ابحلـنفـي   عسـاك 
 

قمرا  بدا  من  ي  للحنبـلي   ابلوصل 
مـوعده   للـغـري  ووفا  جـفا  مـن   ي 

 
قمرا  عقلنا  من  وي  رماان  من   ي 
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على  منـك  ابلـوصل  منـصـفنا   هللا 
 

واعتمرا  حج  مبن  الرقيب   غيظ 
كما   ابلـصدود  الكـئيب  غـامـر   ي 

 
غمرا  قد  يهواك  ملن  السقام   أن 

أنـفسنا   أسقيـت  فكم  الـصدود   قل 
 

وجرى  بدا  ذنب  بال  احلمام   كأس 
جسدي   ضنا  كم  فؤادي  جرحت   وكم 

 
جرى  هجرت  مذ  حبييب  دمعي   أليس 

أحـرقـين   والوجد  أقلقين   فالشوق 
 

وطرا  يب  حّل  قد  ملا  ذاب   واجلسـم 
أتلـفـين   والبعد  أضعفين   والـهجر 

 
وطرا  يل  أدركت  وما  قـل   والصرب 

ومن   الوجود  زين  للمصطفى   أشكوك 
 

هجرا  من  هجر  من  ينقذين   ( 1)أرجوه 
 : ومن شعره قوله 

والئم  لـقاه  يف  يل  مـن   بروحـي 
 

والئم  عـذول  يل  هـواه  يف   وكـم 
وخاله   ورداتن  وجـنتـيه   علـى 

 
ابسم  والثغر  الوصف  لطيف   كمسك 

وجـهه   وطلعـة  ليـل   ذوائـبه 
 

بواسـم   والثـناي  تـبدى   نـهار 
خده   فوق  مرسل  التـثنـي   بديـع 

 
العذري    هـوى  مالزم عـذار ا   لديه 

وداده   حفظت  أين  عجـب   ومـن 
 

الزم   الـمحبة  يف  عنـدي   وذلـك 
تباين   منه  الـوصل  وبـني   وبيـين 

 
تالزم  منـه  الفـصل  وبني   ( 2)وبـيين 

 :ومن شعره قوله 
بيوم  حظيت  لو  الـدهر  يف   ليـت 

 
والغرام  الـهوى  من  أخـلو   فيـه 

وجد   تباريح  من  القـلب   خـايل 
 

وهـيام  وحـرقـة   وصـدود 
شوق   طول  من  الفؤاد  يراح   كـي 

 
احلمام  بكأس  الـهوى  سقـاه   ( 3)قد 
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 :ومن شعره قوله
بعبده  يدعى  الناس  يف  من   يعاتـب 

 
بعمده   يرضى  ابلقـتل  من   ويقتـل 

ضاحك ا   وميرح  سيف ا  يل   ويشـهر 
 

مت    اللـحظ  سيـف  ليت   بغمدهفيا 
وانفر   شـرود  ظـيب  مـن   فللـه 

 
بضدده   صنعت  قد  مجيال    يـجازي 

فعله   وأمـدح  ذمـي  يف   يبـالغ 
 

بصده  يوم ا  جار  ما  لـمن   ( 1) فشـكر ا 
 :ومن شعره قوله 

ومن  ما مجعت  غدا انظر ا يف  من   ي 
 

الـنظرا   قلته  فيما  يـردد   أضـحى 
خطأ    يل  عاينت  إن  هللا   انشـدتك 

 
سـرتا  من  الناس  فخري  علّي   ( 2)فاسـرت 

 :وفاته :املطلب التاسع 
اتفق أكثر من ترجم للشيخ مرعي على أن وفاته كانت مبصر يف شهر ربيع األول سنة  

 .رمحه هللا رمحة واسعة وأسكنه فسيح جناته  (3) هـ 1033
 
 
 
 
 
 

 

 . 4/361خالصة األثر ( 1) 
 . 43 –  42( مقدمة أقاويل الثقات ص 2) 
،  203/ 7، األعالم  3/842، معجم املؤلفني  98ن خمتصر طبقات احلنابلة ص    4/358( خالصة األثر  3) 

العارفني   الفلسطينية  331/ 2هدية  الوابلة ص  226، املدخل البن بدران ص  4/193، املوسوعة  ، السحب 
467 . 



 املبحث الثاين 
 وبيان أهميته (دليل الطالب لنيل املطالب)التعريف بكتاب 

 :وفيه مطالب
 : العصر الذي عاش فيه الشيخ مرعي الكرمي : املطلب األول

 ،هـ ابلقاهرة  1033مل يذكر املرتمجون له سنة والدته ولكنهم اتفقوا على سنة وفاته وهي  
القرن احلادي عشر العاشر اهلجري والثلث األول من  القرن  أواخر  أنه عاش يف   ، أي 

ومعلوم أن الشيخ مرعي    ،وكانت الدولة العثمانية هي احلاكمة يف ذلك الوقت واألوان
فاستأنس ابحلركة العلمية اليت كانت تتميز هبا  ]  كان قد هاجـر من فلسطني إىل مصر

بتالمذهتم   ومتمثال    ا ر من رجال القرن العاشر ما يزال قائم  مصر وقتذاك فأثر األئمة الكبا
واإلمام   هـ  902كاإلمام أيب اخلري السخاوي املتوىف سنة    -الذين كانوا خري امتداد هلم    -

سنة   املتوىف  سنة    هـ  911السمهودي  املتوىف  السيوطي  الدين  جالل    هـ 911واإلمام 
  واإلمام زكري األنصاري املتوىف سنة   هـ  923واإلمام أيب العباس القسطالين املتوىف سنة  

واإلمام جنم الدين الغيطي املتوىف   هـ   973واإلمام ابن حجر اهليتمي املتوىف سنة    هـ  928
 .هـ 981سنة 

وكان يف مصر من األعالم يوم أن حّل هبا اإلمام مرعي الكرمي عدد وافر من األئمة  
الرؤوف   عبد  العالمة  املتوىف سنةالكبار كاإلمام  بن   هـ1031  املناوي  إبراهيم  واإلمام 

الّلقاين املتوىف سنة   هـ   1044  هـ واإلمام نور الدين احلليب املتوىف سنة  1041  حسن 
 . (1) [وغريهم كثري

  أبو مني التميمي   : من علماء احلنابلة منهم  اوعاش الشيخ مرعي يف فرتة شهدت عدد  
د البسام املتوىف وأمح  هـ1030ب املتوىف سنة  عبد القادر الدنوشر و   هـ  1014  املتوىف سنة

 

 . 19رية ص ( مقدمة الكواكب الد1) 



سنة    هـ  1040سنة   املتوىف  البهويت  سنة    هـ  1051ومنصور  املتوىف  اللبدي  ويسني 
 .(1)هـ وغريهم1064وابن النجار الفتوحي املتوىف سنة  هـ1058

وهو   ، والعصر الذي عاش فيه الشيخ مرعي يوصف أبنه عصر استقرار املذهب احلنبلي
 :بع من األدوار اليت مر هبا املذهب وهيالدور الرا

ويف هذه   هـ  241دور التأسيس وذلك يف حياة اإلمام أمحد بن حنبل املتوىف سنة    .1
 . الفرتة نشأ املذهب وظهرت معامله األصلية

وكان ذلك يف عصر تالميذ   ،وهو دور التوسع واالنتشار والتطور ،دور النقل والنمو  .2
 .هـ 334هـ واخلرقي سنة  311اإلمام أمحد وتالميذهم كاخلالل املتوىف سنة 

 ، دور حترير املذهب وتنقيحه وفيها ظهر كبار شيوخ املذهب الذين حرروا املذهب  .3
هـ والشيخ ابن قدامة   458ويف هذه الفرتة ظهر القاضي أبو يعلى الفراء املتوىف سنة  

هـ ووالده  728هـ وشيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية املتوىف سنة  620توىف سنة  املقدسي امل
هـ وهو   652هـ وجده اجملد ابن تيمية املتوىف سنة    682عبد احلليم ابن تيمية املتوىف سنة  

 . تلميذ ابن قدامة املقدسي
 .[كوكب بني مشس وقمر] :قال ابن مفلح عن آل تيمية الثالثة

الوالد عبد احلليم والقمر اجلد جمد الدين أبو    أمحد  شيخ اإلسالم   :الشمس والكوكب 
 .(2) رحم هللا اجلميع  ،عبد السالم الربكات 

 . هـ وغري هؤالء كثري 884ويف هذه الفرتة ظهر ابن مفلح املتوىف سنة 
استفاد العلماء الذين عاشوا   ويف هذا الدور استقر املذهب بعد أن  ،دور االستقرار  .4

ويبدأ هذا الدور إبمام املذهب يف    ،املذهب احملررة يف ما سبق  يف هذا الدور من كتب
زمانه وجامع شتاته وحمرر روايته من حقق فيه ودقق منقح املذهب العالمة املرداوي أبو  
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أرجو أن يعقد يوم    -هـ    885احلسن عالء الدين علي بن سليمان املرداوي املتوىف سنة  
ويف هذه الفرتة ظهر    -أثره يف املذهب  دراسي عنه أو تعقد حلقة دراسية عنه وعن  

 :حوايل مئة فقيه من فقهاء احلنابلة ومن أعالمهم
 .هـ 909يوسف بن عبد اهلادي املتوىف سنة  -
 .هـ 939 والعالمة أمحد الشويكي املتوىف سنة -
 .هـ968والعالمة موسى احلجاوي املتوىف سنة  -
 . هـ وغريهم 972والعالمة ابن النجار الفتوحي املتوىف سنة  -

 .ويف هذا العصر عاش الشيخ العالمة مرعي الكرمي
 . (1) ويعترب الشيخ مرعي من جمتهدي املذهب املتأخرين

 .من حمققي املذهب املتأخرين اويعترب الشيخ مرعي أيض  
قريب  ( غاية املنتهى يف الفقه )فمنها كتاب ] :عند ذكر مؤلفات الشيخ مرعي قال احمليب

وهو منت مجع من املسائل أقصاها وأدانها مشى فيه مشي اجملتهدين   امن أربعني كراس  
 . (2) [يف التصحيح واالختيار والرتجيح

واجملتهد    ،واملقصود ابجملتهدين الذين ينسب إليهم الشيخ مرعي هم اجملتهدون يف املذهب
فيما  حبفظ املذهب ونقله وفهمه فهذا يعتمد نقله وفتواه به  ]  :يف املذهب هو من يقوم

حيكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه أو تفريعات أصحابه اجملتهدين يف 
فإن وجد يف املنقول ما هذا معناه    :يف مذهبه  وأما ما ال جيده منقوال    .مذهبه وخترجياهتم

كما يف اأَلَمة ابلنسبة    أنه ال فارق بينهما  - من غري فضل فكر وأتمل    -حبيث يدرك  
وكذلك ما   ، جاز له إحلاقه به والفتوى به  :ليه يف إعتاق الشريك إىل العبد املنصوص ع

اندراجه حتت ضابط ومنقول ممهد حمرر يف املذهب فعليه   :وما مل يكن كذلك   .يعلم 
 

 . 1/488املدخل الفصل  (1) 
 . 4/358خالصة األثر  (2) 



إذ يبعد أن تقع  ،  يف حق مثل هذا املذكور  اومثل هذا يقع اندر    .اإلمساك عن الفتيا فيه
وال هي يف معىن بعض املنصوص عليه   ،املذهبواقعة حادثة مل ينص على حكمها يف  

مث إن هذا   . فيه وال مندرجة حتت شيء من قواعد وضوابط املذهب احملرر  ،من غري فرق
  : ال يكون إال فقيه النفس ألن تصوير املسائل على وجهها ونقل أحكامها بعده  :الفقيه

على مطالعة بقيته  ويكفي استحضاره أكثر املذهب مع قدرته    ال يقوم به إال فقيه النفس
 . اقريب  

ال خيرج عن    امتقيد    اوإن كان بعض أهل العلم من احلنابلة قد اعترب الشيخ مرعي مقلد  
املنتهى( سوى اجلمع بني كتايب غاية  )  وليس له يف  ،املذهب احلنبلي قيد شعرة واحدة

البسام فيه وقول الشيخ عبد هللا    .كذا قال الشـيخ عبد هللا البسام  . )املنتهى(و  (اإلقناع)
 . (1) !!؟ نظر واضح

 : (دليل الطالب لنيل املطالب)التعريف بكتاب   :املطلب الثاين
الكرمي   الشيخ مرعي  الفقه احلنبلي اختصره  الطالب منت مشهور يف  من كتاب دليل 

أتليف العالمة تقي الدين حممد بن    يف مجع املقنع والتنقيح وزيدات(منتهى اإلرادات  )
 . (2)هـ 972املصري الشهري اببن النجار املتوىف سنة  أمحد الفتوحي 

 . (3) طالب اختصره مؤلفه من شرح املنتهىبل قد صرح الشيخ حممد بن مانع أبن دليل ال
ملا رأيت ]  :وكذلك صرح به الشيخ صاحل البهويت شارحه حيث قال يف مقدمة شرحه

 .اخل  …خمتصر منتهى اإلرادات املوسوم بدليل الطالب 
وأشهد أن  ]  :افتتاحية دليل الطالب ما لعله يشري به إىل هذا إشارة خفية حيث قالويف  
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 . (1) [الفائز مبنتهى اإلرادات من ربه... …عبده ورسوله  احممد  
رحل  ]  :قال ابن بدران   ، من متون املذهب املعتمدة  -  (منتهى اإلرادات )  -وهذا الكتاب  

حرر مسائله   نتهى مث عاد إىل مصر بعد أنفألف هبا كتابه امل  -ابن النجار    -إىل الشام  
 .(2)[على الراجح من املذهب واشتغل به عامة الطلبة يف عصره واقتصروا عليه

 عكف الناس عليه وهجروا ما سواه من كتب املتقدمني كسال  ]  :ا وقال ابن بدران أيض  
املذهب  منهم ونسياان   املتأخرون من وهذا الكتاب اعتمده  ]  .(3) [ملقاصد علماء هذا 

لشهرته   الكتاب  وكاد  عليه  ويثين  للطالب  يقرؤه  املؤلف  والد  املؤلف حىت كان  عصر 
  ا وحتشية  واختصار    ا فعكف الناس عليه شرح    ،ينسي ما قبله من متون املذهب املطولة

عليه مدار الفتيا ومرجع القضاء فإذا اختلفا    ( اإلقناع)وهو كسابقه    ، له مع غريه  اومجع  
 . (4) [ب إىل غاية املنتهىرجع األصحا

 : وال بد لنا من التعريف أبصل الكتابني لنقف على أمهيتهما 
 .كتاب منتهى اإلرادات يف اجلمع بني املقنع والتنقيح وزيدات 

بني كتابني مها  مؤلفه مجع  أن  امسه  والتنقيح   :واضح من  نظرة على كل   ،املقنع  ولنلق 
 : منهما

عبد هللا بن حممد بن قدامة املقدسي املتوىف سنة    أتليف اإلمام موفق الدين  ،املقنع  .1
 . هـ 620

بني القصري والطويل   ااجتهدت يف مجعه وترتيبه وإجيازه وتقريبه وسط  ]  :قال يف خطبته
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 .(1)[ألكثر األحكام عرية  عن الدليل والتعليل اوجامع  
 . (2) إىل كد ذهنه ليتمرن على التصحيح  وذكر فيه الروايت عن اإلمام ليجعل لقارئه جماال  

وكتابه هذا ]  .(3) ملتون املتأخرين من احلنابلة كما قال ابن بدران  ويعترب كتاب املقنع أصال  
عمدة احلنابلة من زمنه إىل يومنا هذا وهو أشهر املتون بعد خمتصر اخلرقي هلذا أفاضوا  

وتنقيحه وتوضيحه وقد امتدحه    يف شرحه وحتشيته وبيان غريبه وختريج أحاديثه وتصحيحه
إنه من أعظم الكتب )  :فقال  1/3  األئمة منهم العالمة املرداوي يف مقدمة اإلنصاف

وكان املشايخ يقرؤونه ملن ارتقى عن درجة املبتدئني بعد إقراء العمدة    ا(وأكثرها مجع    انفع  
 .(4) [له

وحاشية وختريج ألحاديثه ونظم له وقد تتابعت األعمال العلمية على املقنع ما بني شرح  
ومجع بينه وبني غريه من الكتب وبيان لغريب ألفاظه واختصار له وقد بلغت شروحه  

وله خمتصران وعليه كتاابن لبيان   وبلغت حواشيـه ثالثة عشـر حاشية ، ، اأحد عشر شرح  
  769  أبو احملاسن يوسف بن حممد املرداوي املتوىف سنة  وخرّج أحاديثه  ،غريب ألفاظه

 .هـ يف كفاية املستقنع ألدلة املقنع
ومن لطائف االتفاق .  هـ  909أبو احملاسن يوسف بن عبد اهلادي املتوىف    ا وخرجها أيض  

 . أن كل واحد من املخرجني امسه يوسف وكنيته أبو احملاسن ولقبه مجال الدين
النجار يف كتابه الذي وقد مجع املقنع مع غريه من الكتب ثالثة من العلماء أحدهم ابن  

 .نتحدث عنه وهو منتهى اإلرادات يف اجلمع بني املقنع والتوضيح وزيدات 
  223- 220انظر تفصيل ما تقدم يف املدخل ص    ،ونظم املقنع اثنان من علماء احلنابلة
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 . 737-722/ 2واملدخل املفصل 
قنع للعالمة عالء وأما كتاب التنقيح فعنوانه هو التنقيح املشبع يف حترير أحكام امل  .2

سنة   املتوىف  املرداوي  سليمان  بن  علي  املذهب   هـ  885الدين  يعترب مصحح  والذي 
 .ومنقحه

الراجح من اخلالف  اإلنصاف يف معرفة  الكبري  التنقيح من كتابه  اقتضب كتابه    ، وقد 
الذي يعترب مبثابة شرح للمقنع وقد استوعب ما أمكن الروايت يف املذهب ومصادرها 

وحاشية وحوى اختيارات    اوشرح    ادفتيه ما سبقه من أمهات كتب املذهب متن    وحوى بني
دليال   فصار  املذهب  يف  املعتمدين  الشيوخ  املذهب   وترجيحات  شيوخ  لتصحيحات 

 . املعتمدين قبله
الذي يعد    التنقيح  وقد اختصره يف كتابه   ا وتقييد    اوتصحيح    اوحرر املذهب رواية وخترجي  

 .املقنع واآلخر اإلنصاف حدمهاخدمة عظيمة لكتابني أ
 .يف اإلطالق والتقييد والتوضيح والتنبيه على ما ليس من املذهب للمقنع فهو تصحيح

 . (1)وجعله على القول الراجح يف املذهب اإلنصاف واختصار لتحرير الروايت يف
كتابه املسمى    – أي من اإلنصاف    – مث اقتضب منه  ]  :التنقيح  وقال ابن بدران عن

ابلتنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنع فصحح فيه الروايت املطلقة يف املقنع وما أطلق 
فيه من الوجهني أو األوجه وقيد ما أخل به من الشروط وفسر ما أهبم فيه من حكم أو  

 . ئص النيب لفظ واستثىن من عمومه ما هو مستثىن على املذهب حىت خصا
وقيد ما حيتاج إليه مما فيه إطالقه وحيمل على بعض فروعه ما هو مرتبط هبا وزاد مسائل 

 . (2)[لغالب كتب املذهب احمررة مصححة فصار كتابه تصحيح  
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 . (1) ويعترب كتاب التنقيح أول الكتب املعتمدة يف املذهب احلنبلي لدى املـتأخرين
من علماء املذهب ووضعت عليه عدة حواش ومجع   وقد لقي كتاب التنقيح عناية فائقة

 .بينه وبني غريه من املختصرات 
إذا عرفنا أن أصل كتاب منتهى اإلرادات هو املقنع والتوضيح فماذا عمل ابن النجار ملا  

فبعد ]  :مجع بني الكتابني يف كتابه منتهى اإلرادات يف اجلمع بني املقنع والتنقيح وزيدات 
داخل   اكبري    ق الدين ابن قدامة متنه املشهور " املقنع " لقي قبوال  أن وضع أبو حممد موف

املذهب لكونه جاء على قول واحد هو الراجح يف املذهب وَتيز عن الكتب اليت سبقته  
كما أنه حوى غالب أمهات   اوتنويع    اأبنه أوضح منها إشارة وأسلس عبارة وأمجع تقسيم  

ت هنا  ومن  حجمه  توسط  على  املذهب  ابلتآليف كالشروح مسائل  احلنابلة  ناوله 
وكتب التخريج اليت   ،والتعليقات اليت تبّينه وكتب اللغة اليت توضح مصطلحاته وحدوده

إال أنه كان حباجة    –وإن كان يعترب نقلة علمية يف املذهب    – خترج أدلته وهذا الكتاب  
مسائله بصيغ    فقد أطلق مؤلفه رمحه هللا اخلالف يف كثري من  ، إىل حترير أكثر وتصحيح

كما    .متفاوتة أوصلها بعضهم إىل ما يزيد على ثالثني صيغة ومل يفصح فيها بتقدمي حكم 
وهي غري الراجح يف املذهب وأخّل ببعض   ،أنه قطع مبسائل وقدمها على أهنا املذهب

القيود والشروط الصحيحة يف املذهب إضافة إىل أن عبارته كانت حباجة إىل إعادة نظر  
هلذه األسباب وغريها كانت احلاجة ماسة ألن    ،عموم أو إطالق أو خلل  ملا فيها من

 .يوجد كتاب يتمم ويكمل النقص الذي يف هذا املنت الشهري
يح  التنقملرداوي ليسد هذا النقص بكتابه "فجاء جمدد املذهب القاضي علي بن سليمان ا 

منت املقنع حىت كان كما  " فعاجل أغلب ما كان ينتـقد على  املشبع يف حترير أحكام املقنع
" أجل كتاب اجتهد يف مجعه وأتى ابلصواب وأراح كل   :قال عنه الشويـكي رمحه هللا
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قاض ومفت من األتعاب وسّهل هلم معرفة املذهب وقّرب هلم املقصد واملطلب " ومن 
هنا اشتهر هذا الكتاب لدى أعيان املذهـب ابسم " التصحيح " ومسي مؤلفه " ابملصحح 

ومع هذا العمل اجلليل الذي قدمه املرداوي   . صحح املقنع يف مسائله وعباراته" ألنه  
كما أنه    ،للمذهب إال أنه رمحه هللا ترك مسائل كثرية يف كتابه فلم يتناوهلا يف التصحيح

وبقاؤها مثل   احملافظة عليها  أشياء كان جيب  قدامة  ابن  الدين  أسقط من كالم موفق 
 . الصحيحة يف املذهب ت ءاالشروط والقيود واالستثنا

كان حييل احلكم يف بعض األحيان على املقنع ويطلقه من غري   –رمحه هللا    –كما أنه  
 . تقييد

فلهذه املقتضيات وغريها ظهرت احلاجة الشديدة للجمع بني هذين الكتابني حىت يتم 
 .املقصود يف وجود منت يعتمد القول الصحيح يف املذهب بعبارة سليمة واضحة املقصود

 :فيما أعلم ثالث حماوالت  –اجلمع بني املقنع والتنقيح  –فظهرت هلذه املهمة الشاقة  
  (هـ  910-؟)قام هبا العالمة أمحد بن عبد هللا بن أمحد العسكري الصاحلي    :األوىل

املرداوي رمحه هللا املصحح  أن  ،تلميذ  قبل  تويف  أنه  إىل   إال  فيه  فقد وصل  يتم كتابه 
وقد رأيت يف بعض الرتاجم   .به العلماء ونقلوا منه وأشاروا إليهومع هذا اهتم    ، الوصاي

أنه كان جيلس رمحه هللا للتدريس يف حل اجلمع بني املقنع والتنقيح األمر الذي يشعر 
 . مبدى أمهية هذا األمر وحاجة احلنابلة الشديدة إليه

به الذي مرَّ  يف كتا   (هـ  939  –  875)قام هبا الشيخ أمحد الشويكي رمحه هللا    : الثانية
معنا وهو " التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح " وقد وصف كتابه هذا بوضوح العبارة  

 .حىت قيل إنه منت كالشرح
 -؟)قام هبا عصريه تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي الشهري بـ " ابن النجار "    :الثالثة
والتنقيح وزيدات " ووصف  يف كتابه " منتهى اإلرادات يف اجلمع بني املقنع    (هـ  972

علماء املذهب هذا الكتاب أبنه معقد العبارة ومع هذا فهو عمدة املتأخرين وقد لقي 



 . (1) [وحظي ابلشروح والتعليقات  اكبري    قبوال  
لنيل   الطالب  دليل  اإلرادات يف كتابه  منتهى  فاختصر  مرعي  الشيخ  جاء  ذلك  وبعد 

احلمد هلل رب ]  :يف خطبة كتابه فقال  -ت  منتهى اإلرادا  -املطالب وقد ورَّى ابمسه  
عبده ورسوله املبني    االعاملني وأشهد أن ال إله إال هللا مالك يوم الدين وأشهد أن حممد  

 ألحكام شرائع الدين الفائز مبنتهى اإلرادات من ربه فـمن َتسك بشريعته فهو من الفائزين 
 .(2) [وعلى مجيع األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
أشار بذلك من قبيل التورية حيث    [الفائز مبنتهى اإلرادات …]  :فقول الشيخ مرعي

 . إىل أن كتابه خمتصر من منتهى اإلرادات البن النجار
 :املطلب الثالث أمهية الكتاب وميزاته

يعترب كتاب دليل الطالب لنيل املطالب من املتون املعتمدة عند متأخري علماء املذهب 
 .احلنبلي

 . (3)[منت خمتصر مشهور] : قال ابن بدران عنه
املعتمدة عند املتأخرين من احلنابلة الذين يبدأ عصرهم سنة  ودليل الطالب أحد املتون  

 : وهذه املتون املعتمدة هي ،(4) بكر أبو زيد  .د هـ كما قرره 885
 . اإلقناع .1
 . هـ 968وكالمها ملوسى احلجاوي املتوىف سنة   ،زاد املستقنع .2
 .هـ 972منتهى اإلرادات البن النجار املتوىف سنة  .3
 . املنتهى غاية  .4
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 . وكالمها للشيخ مرعي ،دليل الطالب .5
 .هـ1051عمدة الطالب للبهويت املتوىف سنة  .6
 . كايف املبتدي  .7
 . (1) هـ 1083  أخصر املختصرات للبلباين األنصاري املتوىف سنة .8

وهلذا كان هو املنت    اأبنه أسهل منه عبارة وأخف تعقيد    زاد املستقنع  وهو يتميز على
طبقته فمن بعدهم عند علماء الشام والقصيم على خالف ما جرى عليه  املعتمد يف  

قال فيه    ،وتفضيله عليه لكثرة مسائله  عامة أهل اجلزيـرة من العناية بكتاب زاد املستقنع
 :هـ رمحه هللا تعاىل 1295عبد السالم الشطي احلنبلي املتوىف سنة 

 ( 2)واحفظ دليل الطالب اقرأ لشرح املنتهى *  يف الدين نيل مطالب ي من يروم بفقهه
ودليل الطالب من متون املذهب احلنبلي الذي اعتمد مؤلفه رواية واحدة وعقدها على 

 . أهنا هي املذهب
ه مجاعة كبرية من أصحاب املتون يف املذهب احلنبلي كاخلرقي صاحـب وهذا املنهج سلك

احلنبلي املذهب  يف  منت  اخلرقي  ،أول  خمتصر  وهو  املسمى    ،أال  يف كتابه  عقيل  وابن 
 .التذكرة

الفقه فالشيخ مرعي ال يذكر إال رواية    ،والكايف وغريهم  ،وابن قدامة يف كتابيه عمدة 
وهذا بناء  على ما صنعه صاحب    ،عربة عن املذهبواحدة يف املسألة ويعتربها هي امل

أصل الكتاب وهو الشيخ ابن النجار يف منتهى اإلرادات حيث إنه اعتمد رواية واحدة  
 .واعتربها املعربة عن املذهب وهي الرواية الراجحة يف املذهب

 .(3)[… حرر مسائله على الراجح من املذهب] :قال ابن بدران
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 . (1)[… بناه على الراجح من املذهب] : بكر أبو زيد .وقال د
والذي هو أحد مكوانت منتهى اإلرادات  ،للمرداوي وكذلك فإن كتاب التنقيح املشبع

… وجعله على القول  ]  : بكر أبو زيد  .كما قال د،بناه مؤلفه على الراجح من املذهب
 . (2)[الراجح يف املذهب

دليل   الشيخ مرعي يف مقدمة كتابه  أشار  فقالوقد  فهذا    :وبعد]  :الطالب إىل ذلك 
رجاء   إيضاحه  يف  ابلغت  أمحد  اإلمام  مذهب  األمحد  املذهب  على  الفقه  يف  خمتصر 
الغفران وبينت فيه األحكام أحسن بيان مل أذكر فيه إال ما جزم بصحته أهل التصحيح 

- يقصد من أصحاب مذهبه  -والعرفان وعليه الفتوى فيما بني أهل الرتجيح واإلتقان 
](3) . 

وهبذا يظهر لنا بكل وضوح وجالء أن دليل الطالب ال يذكر سوى رواية واحدة وال 
 ، وإمنا يعتمد ما صححه احملققون من املذهب على أنه املذهب  ،يف املسائل  ايذكر خالف  

 .وعليه مدار الفتوى عند املرجحني املتقنني كأمثال ابن قدامة واملرداوي وابن النجار 
وذلك ملا عرفوه من غزارة   ا وحتشية  ونظم    اوقد ُعين به املتأخرون من احلنابلة دراسة  وشرح  

به إال جلاللة قدره عندهم ومعرفتهم مبا تضمنه من  فوائده … وما عنوا  علمه وكثرة 
مل أذكر فيه إال ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه   :ذا قال مؤلفهوهل  ،التحقيق

 . (4) الفتوى فيما بني أهل الرتجيح واإلتقان
 :ميزات كتاب دليل الطالب 

 :أهم ما ميتاز به دليل الطالب ما يلي
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 .منت خمتصر .1
 .مشهور بني أتباع املذهب .2
 . دقيق العبارة .3
 . خيلو من ذكر الدليل .4
 .اقتصر على رواية واحدة للمذهب .5

 : األعمال العلمية على دليل الطالب :املطلب الرابع
 : كما يلي  ا ونظم   وحاشية   ااعتىن املتأخرون من احلنابلة بكتاب دليل الطالب شرح  

  نيل املآرب بشرح دليل الطالب للفقيه الفرضي عبد القادر بن عمر التغليب الشيباين  .1
 . (1)هـ وهو مطبوع 1135املتوىف سنة 

بدران ابن  بواف مبقصود    ،لكنه غري حمرر  ،وشرحه هذا متداول مطبوع]  :قال  وليس 
 . (2)[املنت

 . (3)[وهو مطبوع متداول مشهور ولكنه يعوزه التحقيق] :وقال الشيخ حممد بن مانع 
وعلى هذا   .2  .حممد سليمان األشقر وهو مطبوع يف جملدين  .وحقق الشرح املذكور د

سنة   املتوىف  الصاحلي  مث  ابلدوماين  املعروف  الدومي  مصطفى  للشيخ  حاشية  الشرح 
 .(4) وكان مفيت رواق احلنابلة يف مصر هـ 1200

 ،وعليه حاشية امسها تيسري املطالب إىل فهم وحتقيق نيل املآرب شرح دليل الطالب  .3
 .هـ 1319الغين بن إمساعيل اللبدي النابلسي املتوىف سنة  للشيخ عبد
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بكر أبو زيد إىل وجود نسخة   .وأشار د   ،(1)ا[مفيدة جد  ]  :قال الشيخ ابن مانع عنها
 .(2) خطية لبعضها ضمن مكتبة امللك فهد الوطنية ابلريض

سنة    .4 املتوىف  البهويت  حسن  بن  صاحل  للشيخ  الطالب  دليل  شرح  الراغب  مسلك 
حممد األشقر أنه اطلع على نسخة منه بدار الكتب املصرية   .وذكر د  . (3) هـ  1121

 .(4) انتهت إىل ابب الوكالة 
هـ وصل فيه إىل    1189شرح الدليل للشيخ حممد بن أمحد السفاريين املتوىف سنة    .5

 . (5) مل يكملهكتاب احلدود و 
  اورأيت يف ترمجة الشيخ حممد بن أمحد السفاريين أن له شرح  ]  :وقال الشيخ ابن بدران

 .(6) [ على دليل الطالب ومل نره ومل جند من أخربان أنه رآه
  1202شرح دليل الطالب إلمساعيل بن عبد الكرمي اجلراعي الدمشقي املتوىف سنة    .6
 . (7)هـ

 .(8) [ ومل يتمه] :وقال ابن بدران
منار السبيل شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضوين املتوىف سنة    .7

ذكرت فيه ما حضرين من الدليل والتعليل ]  :مطبوع متداول قال يف مقدمته  هـ  1353
وزدت يف بعض األبواب مسائل حيتاج إليها النبيل    ،ابلغرض من غري تطويل  ا ليكون وافي  
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لقوة الدليل نقلته من كتاب الكايف ملوفق الدين   ااثني    اوجه  ورمبا ذكرت رواية  اثنية  أو  
الكبري   عبد املقنع  الدمشقي ومن شرح  مث  املقدسي  قدامة  بن  بن حممد  أمحد  بن  هللا 

لشمس الدين عبد الرمحن بن أيب عمر بن قدامة وغالب نقلي من خمتصره ومن فروع 
 . (1)[ابن مفلح وقواعد ابن رجب وغريها من الكتب

ويظهر أنه ملخص من الكايف البن قدامة وهو قليل املسائل ومن ]  : بكر أبو زيد  .قال د
 . (2) [مزايه ذكر الدليل وسياق اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل

هذا العصر بتخريج أحاديث   وقد قام الشيخ العالمة حممد انصر الدين األلباين حمدث 
وقد ذكر يف   (إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل)منار السبيل يف كتابه القيم  

إن أصله "    :األول  :أذكر أمهها  امث إن الباعث على هذا التخريج كان أمور  ]  :مقدمته
الذي مجع من  السنة  إمام  أمحد  اإلمام  أمهات كتب مذهب  " هو من  السبيل  منار 

ن  آإذ هو جز   – حجمه  األحاديث مادة غزيرة قلما تتوفر يف كتاب فقهي آخر يف مثل  
 .حـىت بلغ عددها ثالثة آالف حديث أو زادت جلها مرفوعة إىل النيب  –فقط 
أنه ال يوجد بني أيدي أهل العلم وطالبه كتاب مطبوع يف ختريج كتاب يف الفقه   :الثاين

كتاب " نصب الراية ألحاديث اهلداية " يف    احلنبلي كما للمذاهب األخرى خذ مثال  
للحافظ مجال الدين الزيلعي و" تلخيص ابن حجر العسقالين " فرأيت أن  الفقه احلنفي  

من واجيب جتاه إمام السنة ومن حقه عليَّ أن أقوم خبدمة متواضعة ملذهبه وفقهه رمحه  
 . (3)[الكتاب  هللا تعاىل وذلك بتخريج هذا

قال مرتبة كل ]  :مث  بيان  التخريج كغريه على  قد جريت يف هذا  فإين  ذلك  أجل  من 
 ا مث أتبع ذلك بذكر من خرجه مث ابلكالم على إسناده تصحيح    ،ديث يف أول السطرح
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وهـذا إذا مل يكن يف خمرجه الشيخان أو أحدمها وإال استغنيت بذلك عن    ،اأو تضعيف  
 . (1)[الكالم

 .وإرواء الغليل مطبوع يف مثانية جملدات مع جملد اتسع للفهارس
العزيز بن حممد آل الشيخ بتخريج عدد من األحاديث  وقد قام الشيخ صاحل بن عبد  

واآلاثر اليت جاءت يف منار السبيل شرح الدليل مما مل يقف على خمرجها العالمة الشيخ 
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